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Den sidste ordre Jack Higgins Hent PDF Henry Patterson får sit livs chok, da han i den solgyldne morgen
dykker ud for øen St. John. En gammel tysk ubåd, sunket her i Det caribiske hav?

Nysgerrigheden driver den erfarne amatørdykker til en nærmere undersøgelse af vraget. Her finder han en
højst usædvanlig logbog – med prominente navne fra fortiden, blandt andre Martin Bormann og hertugen af

Windsor.

Logbogen afslører også, at der bag en utilgængelig vandtæt dør ligger en mappe med et endnu mere
sensationelt indhold. For her er listerne over samtlige medlemmer af Kameradenwerk, den hemmelige
verdensorganisation af nazi-sympatisører, der skulle sikre nazisternes fremtid efter Hitler-Tysklands

sammenbrud.

Secret Service og den engelske premierminister samt to topembedsmænd orienteres. Men hvem får fat i
mappen først? Secret Service eller det stadigt aktive Kamerdadenwerk?

En forrygende jagt på liv og død begynder. Fortiden indhenter nutiden…

Jack Higgins er pseudonym for den britiske forfatter Harry Patterson (f. 1929), som har skrevet en lang række
krimier og spændingsromaner. Hans gennembrudsroman, "Ørnen er landet" fra 1975, blev oversat til mange
fremmedsprog og solgte over 50 millioner eksemplarer verden over. Siden er det blevet til dusinvis af bøger

og flere filmatiseringer, og Jack Higgins er anerkendt som en af det tyvende århundredes allerstørste
krimiforfattere.
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